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VYZKOUŠEJTE DALŠÍ TRASY V OKOLÍ KRÁ-
LOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚST. BLIŽŠÍ INFOR-
MACE NALEZNETE V MATERIÁLU NA KOLE 
PO KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚSTECH, 
ANEBO NA WEBU VENNAMESTA.CZ.
 
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
Na přehradu Les Království a za Krakonošem 
na Hájemství

HRADEC KRÁLOVÉ
Z historického centra do městských lesů

CHRUDIM
Slavickou oborou za Kelty přírodou

JAROMĚŘ
Cyklotrasa Hradec Králové – Jaroměř – Kuks

MĚLNÍK
Putování po okolí Mělníka

NOVÝ BYDŽOV
Město českých královen a studentských merend 

TRUTNOV
Na kole k největší dělostřelecké tvrzi

VYSOKÉ MÝTO
Putování do českých Versailles

po královských 
věnných městech
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VÝŠKOVÉ PROFILY 

ZA KARAFIÁTOVÝMI BROUČKY 
A DOBRÝMI RODÁKY

délka: 63 km | náročnost: střední | kola: cestovní, trekingová

POHODOVKA KOLEM JEDLOVSKÝCH 
RYBNÍKŮ A LIDOVÝCH STAVEB

délka: 40 km | náročnost: lehká | kola: cestovní, trekingová

ZA OHNIVOU SVINÍ 
NA HRAD SVOJANOV

délka: 43,3 km | náročnost: střední | kola: trekingová, silniční

VENNAMESTA.CZ
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ZA KARAFIÁTOVÝMI BROUČKY 
A DOBRÝMI RODÁKY

4025 Polička → Sádek → Borovnice → Jimramov |13,5 km|; 104 Ji-
mramov → Ubušín → Sulkovec → Nyklovice → Bystré → Hamry  → 
Hrad Svojanov |22,8 km|; 4027 Hrad Svojanov → Rohozná → Radi-
měř |11,2 km|; 4022 Radiměř → Pomezí → Polička |15,5 km|

Zajímavosti na trase:
Památky města Polička 
Město Bystré – renesanční zámek, Brtounova chaloupka – mini-
muzeum s expozicí ševcovského řemesla a lidového umění, kostel sv. 
Jana Křtitele, Strom rodáků (z filmu Všichni dobří rodáci)
Jimramov – Síň rodáků s expozicí věnovanou historii Jimramova a 
jeho slavným rodákům J. Karafiátovi, A. a V. Mrštíkům, Karlu Slavíč-
kovi (matematik, hvězdář), Matěji Josefu Sychrovi (katolický kněz, 
jazykovědec) a dalším; kostel narození Panny Marie v barokní úpra-
vě z let 1707–1715 s věží z r. 1506
Lidová architektura – selská roubená stavení v Sádku a v Borovnici;
Hrad Svojanov – víte, že se můžete ubytovat přímo na hradě? Hostin-
ské pokoje jsou připraveny pro vás! Vyzkoušíte, jak je hrad tajemný 
v noci a zda jsou pravdivé pověsti o jeho strašidlech a nadpřirozených 
jevech.

POHODOVKA KOLEM JEDLOVSKÝCH 
RYBNÍKŮ A LIDOVÝCH STAVEB 

4019 Polička → Modřec → Jedlová |12,8 km|; Jedlová → Korouhev 
→ Maksičky (9,7 km); 4025 Maksičky → Sádek → Kamenec 
|4,3 km|; 4103 zelená, neznač. Kamenec → Masokombinát → Širo-
ký Důl |4,6 km|; 4107 modrá Široký Důl → Střítež, křiž. |2,4 km|; 
4019 Střítež, křiž. → Střítež → Polička |6,2 km|

Zajímavosti na trase:
Památky města Polička; Věž kostela sv. Jakuba – víte, že malá světnič-
ka ve věži kostela byla určena pověžnému, který ve dne v noci strá-
žil město před ohněm? Pověžným byl tatínek hudebního skladatele 
Bohuslava Martinů a rodina zde žila do skladatelových jedenácti let. 
Více se o slavném rodákovi dozvíte v Centru Bohuslava Martinů.
Korouhev – kostel sv. Petra a Pavla; vzácná samostatná zvonice 
s dřevěným patrem na krakorcích, kostnice s oltářem z kostí (obě ze 
17. století).
Balda – bývalé lesní lázně s pramenem a studánkou; kaskáda 22 chov-
ných rybníků u Jedlové 
Jedlová – kostel navštívení P. Marie a zvonice; 
Široký Důl – kostel sv. Jana Křtitele, zděná lidová architektura, poly-
gonální stodola

ZA OHNIVOU SVINÍ NA HRAD SVOJANOV 

4104 modrá Polička → Baldský les → Stašov → Rohozná → Hrad 
Svojanov |20,5 km|; 104 Hrad Svojanov – Svojanov |2,0 km|; 
neznač., Svojanov → Hartmanice → Bystré → Nedvězí → Korouhev 
|19,4 km|; 4106 červená Korouhev → Jelínek → Polička |5,6 km|

Zajímavosti na trase:
Polička – rodná světnička skladatele B. Martinů ve věži kostela, ba-
rokní skvosty na náměstí, hradby v délce 1220 m. Nenechte si ujít nej-
lepší poličské festivaly, které se konají každý rok – multižánrový fes-
tival Polička 555 v srpnu či mezinárodní festival pantomimy – Mime 
Fest v září. Více na www. policka.org.
Vyřezávaná vrata – při procházce městem 
můžete vidět necelou polovinu z původních 
více jak 80 vyřezávaných klasicistních vrat, 
která v jemnosti provedení i rozmanitosti 
dekoru nemají v Čechách a na Moravě ob-
doby
Balda – bývalé lesní lázně a léčivý pramen
Hrad Svojanov – romantický hrad, kde 
se mísí gotika s empírem, 3 prohlídkové 
okruhy, výhledy do kraje

40 km

43,3 km

63 km

Malebné historické město Polička, rodiště hudebního skladatele Bohu-
slava Martinů, je vstupní branou do jednoho z nejkrásnějších koutů 
Českomoravské vrchoviny, Žďárských vrchů. Město, které leží ve výšce 
555 metrů nad mořem, bylo založeno v roce 1265 králem Přemyslem 
Otakarem II.

Navštivte, co jinde nenajdete! Rodnou světničku hudebního skladatele 
Bohuslava Martinů přímo ve věži kostela. Obdivujte poličské hradby, 
které v délce 1220 m obepínají celé historické jádro města.

Pohádkový hrad Svojanov, který leží 20 km od Poličky, www.svojanov.cz. 
Více na www.policka.org. 

Rodná světnička Bohuslava Mar-
tinů – unikátní místo ve výšce 
36 metrů, kde se slavný sklada-
tel narodil a žil. Vystoupejte 192 
schodů do věže a odměnou bude 
nejen magické místo se světnič-
kou vybavenou původním nábyt-
kem rodiny Martinů, ale i krásný 
výhled na město Poličku a jeho 
okolí.

Poličské hradby – mohutné ka-
menné hradby zpevněné  19 ba-
štami patří mezi nejzachovalejší 
hradební opevnění ve střední Ev-
ropě. Velmi pěkná je procházka 
kolem hradeb v parku nebo pro-
cházka přímo po ochozu hradeb 
s výkladem průvodce. 

Palackého náměstí a jeho barokní 
skvosty 
– Poličská radnice patří mezi tři 
nejvýznamnější barokní radnice 
v  zemi. Prohlédnout si zde mů-
žete barokní kapli sv. Františka 
Xaverského a galerijní sbírky vý-
tvarného umění. 

– Morový sloup je vysoký 22 
metrů a dle mínění znalců nemá 
v  Čechách sobě rovného. Sochy 
vytesal Jiří Pacák, jeden z nejvý-
raznějších představitelů výcho-
dočeského vrcholně barokního 
sochařství. 

INFORMAČNÍ 
CENTRUM POLIČKA

Palackého náměstí 160,
572 01 Polička
tel.: +420 461 723 800
info@ic.policka.org
www.policka.org

Centrum Bohuslava Martinů – 
interaktivní výstavy, dílny pro 
děti i dospělé. Expozice – Barev-
ný svět Bohuslava Martinů, His-
torická třída Bohuslava Martinů, 
Historie města Poličky a okolí, 
Sklářství na Horácku. 

Hrad Svojanov – leží v  krásné 
krajině hlubokých lesů a je dnes 
jediným hradem u nás, kde se 
mísí gotika s empírem, tedy stře-
dověk s  19. stoletím. Od roku 
1910 je hrad vlastnictvím města 
Poličky. 

Naučná stezka okolo hradeb – 
okruh 1 km dlouhý nabízí 9 ta-
bulí s  tématy opevnění města, 
Bohuslav Martinů, radnice, kos-
tel, park, moderní architektura  
a další. Víte, co je barbakán a že 
v 70. letech se na zamrzlém Syn-
ském rybníku jezdívala plochá 
dráha? To vše a mnoho dalšího 
se dozvíte na naučných tabulích! 

NAVŠTIVTE POLIČKU


